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Muziek: ‘Ave verum corpus’ - Mozart 
 
Welkom en mededelingen 

 
Voorbereidingsgebed 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 942, ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ 
 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis- 
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
v: Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Inleidend woord 
 



Gebed om ontferming 
 
Lied 299-e ‘Kyrie- en Gloriahymne’ (deel 1) 
 
Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons.  
 
Oproep tot lofprijzing 
Daarom zingen wij tot U 
 
Lofprijzing, Psalm 90: 1, 2 ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’ 
 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
de aarde en de zee gestalte kregen, 
nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
een wereld om te wonen heeft gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing  
 
Jesaja 55: 10 – 13 
I Cor. 15: 35 – 37 en 42 – 44  
 
 



Lied 767: 1, 2 , 5, 6, 7 ‘De toekomst van de Heer is daar’ 
 
De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 
 
De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
 
v:  Want groot zijt Gij en daden groot 

zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ternauwernood, 
het sterft om op te staan. 

 
Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 
 
Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 
 
Schriftlezing  
 
Johannes 12: 23, 24 
 
Acclamatie, lied 333 (2x) 
 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt.  



Uitleg en verkondiging 
 
Moment van stilte 

 
Gedachtenis 
 
Muziek: ‘Hypnosis’ - Ian Clarke (deel 1) 
 
Op de Avondmaalstafel staan kaarsen, symbool voor de 
gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen.  
Ook liggen er de gedachtenis-stenen. Daaromheen is klimop te zien. 
Klimop die altijd groen blijft en staat voor eeuwig leven. 
 
De ouderling van dienst zal een licht ontsteken voor allen die ons zijn 
ontvallen in het afgelopen jaar en wiens naam wij in ons midden 
willen noemen. Als laatste worden nog drie kaarsen ontstoken. Voor 
mensen die we niet bij name noemen, maar die we in ons hart 
meedragen. Voor onze katholieke dorpsgenoten en voor allen wiens 
heengaan door niemand is opgemerkt dan door God alleen. 

 
Gestorven zijn in het afgelopen kerkelijk jaar: 
 
Maartje Wilbrink – Buitenhuis, overleden op 16 maart 2020, 
in de leeftijd van 87 jaar 
Karel Hendrik Wansink, overleden op 24 maart 2020, 
in de leeftijd van 91 jaar 
Hendrikus van Ittersum, overleden op 3 mei 2020, 
in de leeftijd van 75 jaar 
Evert-Jan Wolters, overleden op 17 juli 2020, 
in de leeftijd van 74 jaar 
Evert Willem Neuteboom Spijker, overleden op 13 augustus 2020, 
in de leeftijd van 81 jaar 
Hendrik de Boer, overleden op 7 september 2020, 
in de leeftijd van 80 jaar 
 



Moment van stilte 
 
Gebed van Franciscus van Assisi 
 
Heer, maak mij  
een werktuig van uw vrede, 
dat ik liefde beoefen, 
waar mensen elkaar haten. 
Dat ik vergeef, 
waar anderen elkaar pijn doen. 
Dat ik verbind, 
waar strijd is. 
Dat ik waarheid spreek, 
waar dwaling heerst. 
Dat ik hoop wek, 
waar duisternis heerst. 
Dat ik vreugde breng, 
waar leed woont. 
 
Heer, laat mij leren.. 
Niet om getroost te worden,  
maar om te troosten. 
Niet om begrepen te worden, 
maar om te begrijpen. 
Niet om geliefd te worden,  
maar om lief te hebben. 
Want die geeft, die zal ontvangen, 
wie niet voor zichzelf vraagt, 
die zal krijgen. 
Wie vergeeft, hem wordt vergeven. 
En wie sterft, 
die ontwaakt tot het eeuwig leven. 
Amen. 
 
Muziek: ‘Hypnosis’ - Ian Clarke (deel 2) 



 
Dienst der gebeden 

 
Zegening (lofprijzing) 
 
Voorbeden   

v. Daarom bidden wij 
z. Responsie  
   

Lied 367-e  ‘Heer, onze God’ 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt. 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede;  
gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen 

 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is bestemd voor Kinderhospice Binnenveld te 
Barneveld.  
Een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar deze 
kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en 



het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg in 
professionele handen is. 
(www.kinderhospicebinnenveld.nl    IBAN: NL16 ABNA 0842 4289 76  
t.n.v. Kinderhospice Binnenveld). 

De andere collecte is bestemd voor Algemeen Kerkenwerk. 
 
 
Slotlied 725 ‘Gij boden rond Gods troon’ 

1. Gij boden rond Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draagt met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 
 
2. O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan  
en alle strijd voorbij  
nu rond uw koning staan,  
uw grote koor  
in ’t zoete licht  
van zijn gezicht  
zingt ons nu voor! 
 
v: Gij heiligen van hier, 

 zing met uw aardse stem 
 hoezeer uw hart verlangt 
 naar ’t nieuw Jeruzalem. 
 Hef dan het hoofd 
 en leef voorgoed 
 haar tegemoet. 
 God zij geloofd. 

 

http://www.kinderhospicebinnenveld.nl/


 4. Ook ik zing voluit mee 
 de glorie van de naam; 
 met hart en ziel ben ik 
 zijn liefde toegedaan! 
 Dat tot het eind 
 mijn leven lang 
 vol van gezang 
 om Hem mag zijn!

Zending en Zegen 
 
Uitzending 
v.  Laten we van hier gaan, 
 de wereld en het leven in,    
 laten we doen waartoe 
 we geroepen zijn 
 en vertrouwen dat Gods troost  
 en zegen overdag en in de nacht 
 ons zal omgeven. 
 
Zegen 
Allen: Amen (gesproken) 
 
Muziek: ‘Dank sei dir, Herr’ - Händel 
 

 
 

Na afloop van deze dienst mogen de kaarsen en de 
gedachtenissteentjes opgehaald worden om mee te nemen.  

Wacht de aanwijzingen af van de ouderling van dienst over hoe dit zal 
gebeuren.  

We wensen een ieder toe dat deze dag troost mag brengen en kracht 
voor onderweg. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


